
ANTRINIS DIZAINAS 
ABSURDAS AR KELIAS DARNAUS VARTOJIMO LINK?  



• Vaikų žinių apie ekologiją trūkumas. 

• Problemos pasekmių nesuvokimas, visuomenės neveiklumas.  

• Lietuvoje atliekas rūšiuoja tik 30% gyventojų.  

• Nedarnus vartojimas - pakuotės, polietileniniai maišeliai, dažnai 
keičiami daiktai tampa šiukšlėmis. 

• Irdamos atliekos užteršia vandenį, orą ir taip vėl grįžta pas mus. 

• Klimato pokyčius jaučia visi. 

 

PROBLEMA 



• Žinių ir informacijos stoka.   

• Valstybinių prioritetų rūšiavimo srityje nebuvimas.  

• Sąlygų patogiai rūšiuoti nebuvimas. 

• Įpročio vartoti mažiau nebuvimas. 

• Kūrybingumo stoka.  

• Pilietiškumo ir bendruomeniškumo nebuvimas. 

PROBLEMOS PRIEŽASTYS 



PROBLEMOS PASEKMĖS 



Įkūrėme erdvę, kurioje vaikams ir šeimoms vyksta seminarai, diskusijos, 
filmų peržiūros aplinkos saugojimo bei darnaus vartojimo temomis.  

SPRENDIMAS 



• Vaikai – darželių auklėtiniai, moksleiviai.  

• Studentai, bendruomenės, šeimos, įmonių kolektyvai. 

• Kūrybingi žmonės neabejingi darniam vartojimui ir ekologijai. 

TIKSLINĖS GRUPĖS 



VEIKLOS 



• Mokomės daiktus „prikelti“ antram gyvenimui.  

• Gaminame daiktus iš gamybos atliekų. 

• Gaminame daiktus iš antrinio panaudojimo žaliavų. 

 









Daiktų ir antrinių žaliavų prikėlimas antram gyvenimui ugdo 
kūrybingumą ir padeda suprasti besaikio vartojimo žalą visuomenei ir 
aplinkai, tačiau visų šiukšlių menu nepaversime.  

 

Turime mokytis darniai vartoti, rūšiuoti atliekas ir suprasti, kodėl 
jas reikia perdirbti.  

 

Mes organizuojame seminarus, inicijuojame eko konkursus vaikams, 
šeimoms - darželiuose, mokyklose, bendruomenėse.  
 







• Stipriname darnaus vartojimo sampratą. 

• Ugdome kūrybingumą. 

• Ugdome pilietiškas ir atsakingas asmenybes. 

• Skatiname vaikų ir tėvų laisvalaikio praleidimą kartu. 

• Ugdome atliekų rūšiavimo įgūdžius. 

• Stipriname atliekų perdirbimo svarbos  sampratą. 

• Ugdome gamtos resursų tausojimo supratimą. 

 

 

POVEIKIS 



1 žmogus + 1 diena = 2 kg šiukšlių. 

Ar mūsų planeta išliks kaip gyvas organizmas?  



Visų pirma visuomenė turi pakeisti savo mastymą aplinkosaugos ir 
vartojimo klausimais ir suprasti, kad kiekvienas iš mūsų atsakingas už 

tai, kokią planetą paliksime ateities kartoms. Tik tuomet mes 
pradėsime ieškoti būdų kaip gyventi darnoje bei keisti savo gyvenimo 

būdą reikalaudami to iš savęs ir atsakingų institucijų. 



      Kūrybos kampas 360° yra tarptautinės ne pelno siekiančios 
organizacijos Reach for Change Pokyčių lyderių komandos narys.   

 

      Ši organizacija atranda ir padeda socialiniams verslininkams plėtoti 
ir auginti jų inovacijas, kuriančias sprendimus didžiausioms vaikų 
problemoms spręsti. 

 



• Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. 

• Bendradarbiavimas su specializuotomis įmonėmis - aplinkosauginės 
organizacijos, rūšiuotojai, perdirbėjai, asociacijos. 

• Finansavimo projektų įsisavinimas. 

 



PARTNERIAI 

DRAUGAI 

Pagalvokime, kokią planetą paliksime ateities kartoms. 


